
Regulamin 
Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej  

dla rodzin z dziećmi i dziecięcych grup rówieśniczych. 
 

1. ORGANIZATOR: 
1.1. Parafia pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej 
1.2. Organizator wspierający - Bractwo Świętego Pawła oddział Chełm 
2. CELE Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej: 
2.1. rozważanie tajemnic Drogi Krzyżowej; 
2.2. propagowanie postawy chrześcijanina aktywnie przeżywającego okres Wielkiego Postu; 
2.3. odniesienie rozważanych tajemnic do codziennego życia i dzielenie się refleksjami z innymi dziećmi 

uczestniczącymi w Drodze Krzyżowej; 
2.4. pokonywanie utrudnień terenowych (wzniesień i zejść) żeby lepiej wyobrazić sobie trudy Drogi 

Krzyżowej pokonywanej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa; 
2.5. integracja dzieci i młodzieży chcącej aktywnie przeżywać swoją wiarę katolicką. 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
3.1. W Ekstremalnej Rodzinnej Drodze Krzyżowej mogą brać udział rodziny z dziećmi w wieku od 7 do 

18 roku życia. Udział młodszych dzieci nie jest zalecany ze względu na trudy drogi, i może się 
odbywać wyłącznie na odpowiedzialność i pod bezpośrednią opieką rodziców lub opiekunów 
pisemnie upoważnionych przez rodziców. 

3.2. W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej mogą również uczestniczyć grupy rówieśnicze (koleżanki, 
koledzy) w wieku od 9 do 18 lat, pod opieką osoby dorosłej. 

3.3. Za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie (w ostateczności w wiadomości tekstowej lub e-mail) dzieci 
mogą uczestniczyć w Drodze Krzyżowej bez rodziców. W takim przypadku zostaną dołączone do 
innej grupy rodzinnej lub rówieśniczej, lub stworzą grupę z osobą dorosłą, która  będzie pełniła rolę 
opiekuna grupy.  

3.4. Organizatorzy nie zapewniają osób dorosłych do opieki nad dziećmi. Organizatorzy nie gwarantują 
możliwości udziału w Drodze Krzyżowej dzieciom, które nie przybyły w grupie z osoba dorosłą. 

3.5. Za zgodą organizatorów w Ekstremalnej Rodzinnej Drodze Krzyżowej mogą wziąć udział inni chętni 
niż wymienieni powyżej w pkt 4.1-3, lecz mogą dołączyć dopiero po wyruszeniu wszystkich grup 
dziecięcych.  

3.6. Grupę tworzy 5 dzieci pod opieką osoby dorosłej. W uzasadnionych przypadkach organizator może 
wydać zgodę na inną liczebność grupy. 

3.7. Decyzję o ostatecznym kształcie grupy podejmuje organizator. 
3.8. Każda grupa 5-osobowa dzieci otrzyma w miarę możliwości organizatorów co najmniej jednego 

pełnoletniego opiekuna. W przypadku braku osoby dorosłej organizator ma prawo odmówić 
udziału grupy lub dziecka w Drodze Krzyżowej. 

3.9. Udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej jest bezpłatny.  
3.10. Każdy uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest posiadać pisemną zgodę rodzica lub 

opiekuna prawnego na udział w Ekstremalnej Rodzinnej Drodze Krzyżowej.   
3.11. W przypadku braku pisemnej zgody przez dziecko Organizator w miarę możliwości podejmie 

próbę skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, w celu potwierdzenia 
udzielenia zgody na udział dziecka w Ekstremalnej Rodzinnej Drodze Krzyżowej. W ostateczności 
zgoda może być wyrażona w wiadomości tekstowej lub e-mail wysłanej na adres wskazany przez 
Organizatora. Organizator ma prawo odmówić udziału dziecka gdy nie uzyska jednoznacznej zgody 
jego dziecka lub opiekuna prawnego, lub będzie miał wątpliwości co do świadomości osoby 
udzielającej takiej zgody. 

3.12.  Każdy uczestnik Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej jest zobowiązany do wpisania 
siebie i swoich dzieci lub podopiecznych z grupy rówieśniczej na listę uczestników oraz podania 
adresu zamieszkania, adresu zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych, kontaktu 
telefonicznego do osoby bliskiej, a w przypadku dzieci do rodziców lub opiekunów prawnych. 



3.13. Organizatorzy podejmą wszelkie starania, żeby zapewnić uczestnikom bezpieczne 
przebycie Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej w godnej atmosferze, jednak nie biorą 
odpowiedzialności za zdarzenia, w tym zdarzenia losowe i inne, w wyniku których ktokolwiek, w 
tym uczestnicy Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej doznają jakiejkolwiek szkody. 

3.14. Wpisanie na listę uczestników świadczy o akceptacji niniejszego regulaminu.  
3.15. Ekstremalna Rodzinna Droga Krzyżowa nie odbędzie się w przypadku skrajnie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (silny wiatr, desz, mgła itp.).  
3.16. Ekstremalna Rodzinna Droga Krzyżowa przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami kodeksu 

ruchu drogowego. Ruch pątników odbywać się będzie po chodnikach, ścieżkach gruntowych lub 
traktach pieszych i i nie wymaga specjalnych pozwoleń.  

3.17. W trakcie Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej wymagane jest  bezwzględne 
przestrzeganie przepisów oraz zasad kodeksu ruchu drogowego. 

3.18. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się poleceń opiekunów grup a także 
organizatorów. W przypadku odmiennych zdań decydujące jest zdanie organizatorów, którzy w 
każdej sytuacji kierują się przede wszystkim potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa uczestników.  

3.19. Dzieci pod opieką opiekunów przemieszczać będą tempem uzależnionym od  wieku dzieci. 
Czas oraz miejsce odpoczynku wyznacza opiekun grupy.  

3.20. Trasa Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej mierzy około 4,2km i przebiega wśród 
naturalnych ukształtowań terenu gdańskich dzielnic Chełm, Siedlce, Śródmieście i Aniołki. 
Organizatorzy przewidują, że pokonanie Drogi Krzyżówej może zająć około 2 godzin. 

3.21. Organizatorzy uprzedzają, że ze względu na trudną do przewidzenia liczbę uczestników 
rozpoczynanie drogi pątniczej może być rozciągnięte w czasie, ze względu na konieczność 
rejestrowania wszystkich osób wychodzących. 

3.22. Organizatorzy zapewnią na trasie dostęp do miejsc sanitarnych zlokalizowanych w 
budynkach parafii Podwyższenia Krzyża na ul. Biskupa Andrzeja Wronki 1 oraz w parafii Chrystusa 
Króla na ul. Księdza Fr. Rogaczewskiego 55. 

3.23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia prawa do udziału w Ekstremalnej 
Rodzinnej Drodze Krzyżowej osobom, co do których będą mieli wątpliwości co do ich stanu 
świadomości, stanu zdrowia, stanu psychofizycznego lub inne wątpliwości rzutujące na 
bezpieczeństwo uczestników oraz powagę wydarzenia. 

3.24. Organizatorzy zwłaszcza mogą odmówić prawa do udziału w Ekstremalnej Rodzinnej Drodze  
Krzyżowej osobom nietrzeźwym, których zachowanie wskazuje na stan pod wpływem środków 
odurzających lub psychotropowych, ubranym w ocenie organizatorów niestosownie do powagi 
Drogi Krzyżowej, swoim zachowaniem budzącym obawy o zachowanie powagi Drogi Krzyżowej. 

4. TERMIN I TRASA 
4.1. Ekstremalna Rodzinna Droga Krzyżowa odbędzie się 5 kwietnia 2019r. po Mszy św. rozpoczynającej 

się o godz. 18:30 w parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku przy  ul. Cieszyńskiego 1. 
4.2. Trasa Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej będzie wiodła chodnikami, uliczkami osiedlowymi, 

przez wyznaczone przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, ścieżkami parkowymi oraz drogą 
wewnętrzną. 

4.3. Uczestnicy powinni dopasować swój strój i obuwie do uciążliwości Ekstremalnej Rodzinnej Drogi 
Krzyżowej, zwłaszcza do przewidywanego pobytu na zewnątrz wynoszącego do 4 godzin, 
konieczności spędzenia tego czasu w pozycji stojącej (organizatorzy nie zapewniają miejsc do 
siedzenia lub odpoczynku), przemarszu w zmiennych warunkach drogowych (asfalt, chodnik, droga 
brukowa, droga gruntowa, podejścia i zejścia terenowe). 

5. ZBIÓRKA - START 
5.1. Uczestnicy zbierają się przy budynku kościoła pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku przy                    

ul. Cieszyńskiego 1 
5.2. Na starcie będą formowane grupy pątnicze. Do każdej grupy rodzinnej lub rówieśniczej 

organizatorzy mogą dołączyć dodatkowego opiekuna lub dodatkowe dzieci. W związku z tym 
organizatorzy wymagają sprawnego działania i podporządkowania się poleceniom organizatorów.  

5.3. Sformowane grupy pątnicze będą maszerować od startu do mety w tym samym składzie.  



6. PODCZAS Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej 
6.1. Każda grupa pątnicza jest zobowiązana do niesienia krzyża przez cały czas uczestniczenia                        

w Drodze Krzyżowej. 
6.2. Uczestnicy są zobowiązani do odczytywania otrzymanych rozważań w miejscach stacji Drogi 

Krzyżowej wyznaczonych na mapce i oznaczonych specjalnymi znakami, których wzór znajdować 
się będzie w miejscu startu. 

6.3. Podczas przechodzenia między stacjami Drogi Krzyżowej rodzice i opiekunowie zobowiązani są do 
zachęcania dzieci do utrzymania skupienia na miniętej stacji Drogi Krzyżowej. Mogą to czynić 
poprzez podtrzymywanie rozmowy na temat współczesnych wydarzeń z codziennego życia, które 
można odnieść do sceny opisywanej podczas rozważania miniętej stacji Drogi Krzyżowej. 

6.4. Podczas drogi między stacjami 12 i 13 zalecane jest w miarę możliwości zachowanie milczenia lub 
odśpiewanie wielkopostnej pieśni religijnej. 

6.5. Podczas całej Drogi Krzyżowej należy wzorować się na postaci milczącego i poświęcającego z 
niezmierzoną miłością swoje życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego pogrążonej w cierpieniu 
Matki Bolesnej, spieszącej z pomocą świętej Weroniki oraz świętego Jana Apostoła cierpiącego z 
Chrystusem pod Krzyżem Zbawienia. 

7. ZAKOŃCZENIE Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej 
7.1. Zakończenie Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej będzie miało miejsce na Górze Gradowej w 

Gdańsku, w okolicach Krzyża. 
7.2. Organizatorzy przewidują, że nabożne pokonanie drogi pątniczej zajmie około 2 godzin, więc 

przybycie pierwszych grup pątniczych przewidywane jest około godziny 21:00. 
7.3. W miarę możliwości organizatorzy podejmą działania zmierzające do organizacji transportu 

uczestników przez wolontariuszy z miejsca zakończenia Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej do 
miejsca rozpoczęcia. Jednak organizatorzy nie gwarantują, że taki transport będzie zorganizowany. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
8.1. Uczestników Ekstremalnej Rodzinnej Drogi Krzyżowej obowiązuje: 
8.1.1. Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu 
8.1.2. Przestrzeganie poleceń Organizatorów 
8.1.3. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 
8.1.4. Przestrzeganie powagi Drogi krzyżowej i dostosowanie do tego swojego zachowania oraz stroju 
8.2. W razie wątpliwości w rozstrzyganiu postanowień niniejszego Regulaminu głos decydujący należy 

do Organizatorów.  
 


